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Santa Isabel rep un premi pel projecte 
Escape Room Digital 2019

El passat dia 6 de novembre es van lliurar 
els Premis a la Innovació Educativa i 
Experiències Docents Innovadores. En 
aquesta setena edició de la convocatòria 
l’escola sarrianenca Santa Isabel (Col·legi 
Reial Monestir de Santa Isabel) va ser 
guardonada en dos apartats.
 
Per un costat, el projecte Escape Room 
Digital 2019 liderat per Iñaki Fernández i 
amb la col·laboració dels professors Laura 
Casquet I Montse Jansà va ser premiat com 
la Millor Experiència amb Metodologies 
Actives. Es tracta d’un projecte basat en 
una activitat de gamificació realitzada per 
estudiants de 6è de Primària i 1er ESO 
a les àrees de Matemàtiques, Llengua, 
Biologia, Ciencies Socials, Música i Art 
en diferents centres educatius. L’objectiu 
era que l’alumnat resolgués cinc reptes 
relacionats amb aquestes matèries en el 
menor temps possible. 

La segona de les distincions va arribar per 
sorpresa de tothom i es va concedir en el 
mateix escenari; el Premi Innotech Edu. 
Era la primera vegada que es concedia 
aquesta distinció i vol reconèixer aquells 
projectes i experiències amb major 
components tecnològics.

La participació va ser d’un total de 271 
centres dels quals, 261 estan situats a 
Espanya i la resta en diferents països 
d’Europa i Amèrica del Sud.
 
Simo Educación és un esdeveniment de 
referència tecnològica pels professionals 
de l’activitat docent i que durant els tres 
dies de celebració convoca en un mateix 
espai a les marques líders en tecnologia 
i continguts digitals, grups editorials, 
distribuïdores de tecnologia o plataformes 
de gestió, entre altres.
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Diumenge 27 d’octubre es va celebrar el 
col·loqui-concert “La música de la química 
i l’educació” organitzat per la Fundació 
Collserola en col·laboració amb l’Institut 
de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i 
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

L’acte, que es va celebrar al Moll de la 
Fusta en el marc d’activitats de la Festa 
de la Ciència de Barcelona, va comptar 

amb un centenar d’assistents que van 
poder gaudir de la conversa que van tenir 
entre Laia Espelt, Doctora en Química i 
Cap del departament de Física i Química 
de la Fundació Collserola, l’Ernest Giralt, 
Catedràtic emèrit de Química Orgànica de 
la UB i investigador de l’IRB Barcelona, i 
la Mercè Izquierdo, Doctora en Química i 
professora a la UAB, al voltant del paper 
de l’educació per fer valer i donar a 

conèixer el coneixement científic vinculat 
al món de la Química.

Va tancar l’acte un concert de tres peces 
interpretat per un quintet de corda de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès. Entre 
elles van tocar un fragment de l’obra 
Chemical Elements 2018: A Musical 
Mosaic composta per Ernest Giralt.”

Fruit del conveni de col·laboració signat 
amb l’organització AIESEC, des del 22 
d’octubre i fins el 24 de novembre, l’Escola 
Pia Sarrià-Calassanç compta amb dos 
membres més: l’Èric i la Natàlia, joves que 
volen sensibilitzar els nois i noies sobre la 
necessitat d’avançar en un món més just 
i sostenible a través de la proposta de 
Nacions Unides.

L’Èric i la Natàlia aprofundeixen sobre 
dos ODS amb alumnes de 4t d’ESO i 1r 
de Batxillerat. Els projectes, segons ha 
explicat Josefina Jou, coordinadora de 
Pastoral i Acció Social de l’escola, estan 
relacionats amb la pobresa  –es treballa 
en hàbits per una compra responsable 
o la transformació dels excedents– i 
la igualtat de gènere. Per a Jou, els 
alumnes, a través d’aquests programes 
de desenvolupament sostenible perceben 
una “visió més global” de la realitat i tenen 
l’oportunitat de ser els protagonistes d’un 
canvi personal d’estil de vida.

Aquesta és la primera vegada que l’escola 
participa en aquest programa europeu 
que a Catalunya coordina la universitat 
Pompeu Fabra.

  AIESEC és una associació internacional 
sense ànim de lucre, que té com a fi 
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Acte de la Fundació Collserola al Moll de la Fusta

L’Escola Pia Sarrià compromesa amb els ODS

principal el fomentar i promoure l’entesa 
internacional i la cooperació entre les 
nacions, a través de les seves comunitats 
d’estudiants i voluntaris, perquè es vegin 
proveïdes d’experiència pràctica i major 
possibilitat d’inserció en la societat. Es 
tracta de l’organització de joves més gran 
de tot el món. Fundada el 1948, amb els 
objectius d’arribar a la pau i desenvolupar 
el potencial humà, treballen per enfortir 
el lideratge de la joventut mitjançant 
programes de voluntariat internacional. 

Què són els ODS?
Els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, 
aprovats, després d’una gran consulta 
global, a la cimera de les Nacions Unides 
que va tenir lloc el 25 de setembre de 
l’any 2015, són els 17 objectius en què 
tots els països sense excepció es veuen 
immersos per a l’eradicació de la pobresa, 
assegurar la prosperitat i preservar el 
planeta. Objectius de desenvolupament 
sostenible, a través dels quals es proposa 
abordar els grans reptes globals, des de la 
lluita contra la pobresa o el canvi climàtic 
fins a l’educació, la salut, la igualtat de 
gènere, la pau o les ciutats sostenibles. 
Cada ODS inclou diferents metes (en total 
169) que contribueixen al compliment de 
l’objectiu.


